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Весняні жнива на Волині

За вікном – весна. Фермери, 
дачники і усі, хто має хоч клаптик 
землі для господарювання, розу-
міють, що зараз саме час сіяти. А 
от у Луцьку вже зібрали щедрий 
урожай, правда, не на городах, а 
духовний урожай важливих рішень 
у серцях людей. Результатом зимо-
вого «посіву» - серії євангельських 
програм, які пройшли у Луцьку та 
Волинській області, особистого 
євангелізму та роботи пасторів у 
молодіжних класах - стали ці духов-
ні жнива. 23 березня у Молитов-
ному будинку першої луцької гро-
мади відбулося свято хрещення. І 
справді це було таке свято, якого 
вже давно не бачено. Простору сце-
ну заповнили 19 чоловік бажаючих 
заключити заповіт з Господом, пе-
реважна більшість з яких – молоді 

люди: з Пожарок, Привітного, луць-
кої третьої громади, двоє молодих 
дівчат з Підгаєць, четверо людей 
з Горохова і 10 молодих людей з 
луцької першої громади, які разом 
з пастором Власюком Віктором 
пройшли курс біблійних уроків. Ра-
дість небесних ангелів передалася 
і усім присутнім, адже особлива 
урочиста отмосфера відчувалася у 
переповненому залі. Неможливо 
було без зворушення спостерігати, 
як молоді хлопці і дівчата один за 
одним заходили у води хрещен-
ня, щоб своє життя посвятити не 
принадам цього світу, а служінню 
люблячому Господу. Із тремтінням 
в голосі пастор Ношин Станіслав 
охрестив свого молодшого сина. В 
наступну суботу охрещених вітали 
у своїх громадах і радо приймали 

у ряди братів і сестер. Але хрещен-
ня – це ще не вершина, а тільки 
початок духовного зростання. Тому 
молоді люди відразу отримали 
завдання – пройти курс по кни-
зі «Наставництво» разом із більш 
досвідченим у духовних досвідах 
наставником. І цими духовними на-
ставниками для них стали їх батьки, 
які, практично, і раніше мали най-
більше можливостей сприяти їх ду-
ховному зростанню. 

Серед тих, хто поздоровив но-
вохрещених, був також Ігор Полі-
щук, радник голови Луцької міської 
ради. Його щиро зацікавив урок 
суботньої школи про біблійні про-
роцтва останнього часу, а в поздо-
ровленні охрещених він наголосив, 
якою важливою у сьогоднішній час 
є надія на Бога. 

Слава Господу за це велике свя-
то перемоги Божої благодаті, свід-
ками якого ми стали. Нехай Господь 
благословить усіх, хто вирішив слі-
дувати за Ним.

Фото: Анатолій Салюк

Власюк Віктор

“Лось чи лосось?”
Таку незвичну назву мала єван-

гельська програма для молоді у 
Луцьку. Лось - це стадна тварина, 
йому завжди легше слідувати за 
кимось, бути таким, як усі. А ось 
риба лосось не боїться йти проти 
течії та долати важкі перешкоди, 
щоб досягти мети. Ці два різних 
творіння Божих - чудова ілюстрація 
того, який вибір ми робимо у житті.

Програма проходила з 15 по 
31 березня по вікендах (п`ятниця, 
субота, неділя) три тижні. Ведучи-

ми були: Владислав Зубков, Олек-
сандр Коропець, Ігор Куриляк та 
Олександр Євтушок. Щовечора за-
тишний зал кафе був заповнений 
молодими людьми з Луцька, його 
околиць і навіть Рівного. Молодь 
закликали не слідувати за світом, 
а жити за білійними принципами. 
Дружнє спілкування продовжува-
лося під час чаювання. Ще до за-
кінчення програми відбулося хре-
щення, на якому 10 молодих людей 
уклали заповіт з Господом. Фото: Давид Самойлов
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Галина Гутей

Мер міста Дубно відвідав Львів
25 лютого на запрошення керів-

ника Західної конференції Церкви 
Адвентистів сьомого дня Василя 
Чопика місто Львів відвідав місь-
кий голова міста Дубно Антонюк 
Василь Михайлович. Основною 
метою його приїзду було більше 
познайомитись з церквою Адвен-
тистів і особливо з роботою школи 
при церкві. Адже депутати Міської 
ради міста Дубно виділили землю 
для будівництва приватної христи-
янської школи у їхньому місті і для 
них важливо побачити, як функціо-
нують інші християнські школи. Ра-
зом з тим йому було й також цікаво 
познайомитися із життям церкви 
Адвентистів не тільки в районних 
містах, до якого відноситься місто 
Дубно, але і у великих обласних 
центрах. 

Під час поїздки Василя Ми-
хайловича його супроводжували 
пастор церкви Адвентистів міста 
Дубно Староста Михайло а також 
депутат Міської ради Микола Анто-
нович Пилипчук.

Тому перше, що зробили гості, 
коли приїхали у Львів, відвідали 
школу. У Львові християнська шко-
ла вже існує більше десяти років. 
За цей час вона отримала ліцензію 
на повний цикл навчання з першо-
го по одинадцятий клас. І основна 
проблема, з якою сьогодні зустрі-
чається школа, це брак приміщень. 

Коли гості заходили в класи, 
учні школи радо вітали їх. А розмо-
ва з директором школи та виклада-
чами допомогла зрозуміти гостям 
особливості та переваги процесу 
навчання в християнських школах. 

Пізніше гості відвідали Західний 
медіа-центр каналу «Надія», де по-
знайомились з роботою цього за-
кладу і дали інтерв’ю для випуску 
новин.

Особливою була зустріч гостей 
в Біблійному товаристві, яке зна-
ходиться поруч з церквою Адвен-
тистів сьомого дня. Гості в розмові 
з Жукалюком Миколою багато діз-
нались про новий переклад Біблії 
українською мовою, як проходить 
сам процес перекладу, в чому ос-
новна суть цього нового перекладу 
Біблії. Ми, читачі, беручи в руки Бі-
блію часто навіть не уявляємо собі, 
скільки людей було задіяно у цій 
роботи, скільки наполегливої праці 
було вкладено. Також в Біблійно-
му товаристві Василь Михайлович 
долучився до написання рукопис-
ної Біблії. З його слів, це для нього 
велика честь бути учасником напи-
сання цієї історичної книги, яка та-
кож має велике духовне значення. 
На цій зустрічі було також піднято 
питання про можливість встанов-
лення пам’ятного знака, присвя-
ченому святій книзі Біблії в місті 
Дубно, а також про надання мож-
ливості долучитись до написання 
рукописної Біблії всіх бажаючих 
жителів міста.

Керівник Західного центру Бі-
блійного товариства розказав про 
його історію, а також про сучасну 
діяльність як Біблійного товариства 
в Україні, так і діяльність біблійних 
товариств в цілому світі. 

Далі в приміщенні Біблійно-
го товариства відбувся святковий 
обід. Так співпало, що в цей день 

директор Західного регіонального 
центру Войтович Віталій Васильо-
вич відзначав свій день народжен-
ня, тому обід був особливий і всі 
щиро вітали керівника цієї устано-
ви.

В своїй поїздці гості відвідали 
також першу та другу церкви Ад-
вентистів сьомого дня у Львові і 
були вражені тим служінням, яке 
здійснюють члени церкви для жи-
телів міста.

Коли гості приходили в ту чи 
іншу установу, на пам`ять вони 
залишали невеличкі подарунки: 
горнятко з емблемою міста Дуб-
но, буклет про місто, а також осо-
бливу коробку цукерок, під назвою 
«Дубенський замок», які виготов-
лені в Дубно.

Коли гості від’їжджали, то Ва-
силь Михайлович сказав: «Ми 
потратили цілий день на поїздку 
у Львів. Але я вважаю, що це не 
даремно потрачений час. Я ще 
більше дізнався про життя різних 
релігійних організацій в Україні, 
про що дуже мало говориться на 
телеканалах. Хоча в нашій країні 
церква відділена від держави, але 
є моменти, коли церква та держава 
мають один напрямок і одну мету – 
служити людям. І в цьому служінні 
ми можемо об’єднати свої зусилля 
для того, щоб життя людей в нашій 
рідній країні ставало все кращим і 
щасливішим». 

А керівник Західної конференції 
Церкви Адвентистів сьомого дня 
Чопик Василь пообіцяв сприяти в 
придбані інвалідних візків для по-
требуючих жителів міста Дубно.
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Станіслав Прокопець

«Співай заради життя»

6 квітня 2019 року у місті Ужго-
род в приміщенні обласної філар-
монії відбувся благодійний концерт 
за участю колективів Українсько-
го адвентистського центру вищої 
освіти. В концерті взяли участь за-
прошені колективи: чоловічий хор, 
Ансамбль дзвіночків, група «Ам-
бассадор».

Протягом трьох днів гості слу-
жили для членів церкви та жителів 
міста. У п’ятницю та суботу вранці, 
богослужіння повністю вели сту-
денти. Палкі проповіді, милозвуч-
ний спів та гра на музичних інстру-

ментах надихали 
членів церкви міста 
Ужгород.

В суботу після обі-
ду о 17:00 розпочав-
ся сам благодійний 
концерт.

Організатори кон-
церту не мали на меті 
просто гарно висту-

пити. Було знайдено потребуючу 
людину, заради життя якої музи-
канти і прославляли Ісуса.

Ярослава – дружина учасника 
бойових дій в АТО, мати трирічно-
го хлопчика, нещодавно дізналася 
про свій страшний діагноз – рак 
прямої кишки четвертої стадії з 
множинними метастазами в пе-
чінку. На жаль, виявили хворобу 
на пізній стадії, проте лікарі дають 
шанси на життя.

Ярославі вже проведено першу 
операцію з видалення пухлини, яка 
завершилася успішно. Але попере-

ду на жінку чекає довготривале та 
дороговартісне хіміотерапевтичне 
лікування, і, скоріше за все, повтор-
на операція на печінці. На жаль, її 
родина не в змозі самостійно опла-
тити всі витрати для лікування мо-
лодої жінки. Тому церква вирішила  
допомогти їй у цьому фінансово і 
молитовною підтримкою.

По завершенні концерту у холі 
філармонії відвідувачі жертвували 
на лікування Ярослави. Загалом 
було зібрано більше 11000 гривень. 
Слава Богу, що і сьогодні наша мо-
лодь готова використовувати свої 
таланти для проповіді Євангелія і 
допомоги людям!

Виконуючи місію . . . . . . . . . . . . 

У Рівному пройшов фестиваль 
для всієї сім’ї, організатором якого 
був телеканал «Надія».

Три дні поспіль, з 8 по 10 бе-
резня для мешканців міста прово-
дилися різні проекти для дітей, мо-
лоді і сімей. На цьому заході кожен 
учасник мав змогу поспілкуватися 
з ведучими улюблених програм, 
отримати духовне натхнення, нові 
знання і взяти участь в різних вікто-
ринах.

На фестивалі було легко зустрі-
ти людей, для яких телеканал став 

поштовхом для змін. Хтось змінив 
своє життя на краще, знайшов під-
тримку в Господі, чи просто отри-
мав відповіді на свої питання. За 3 
дні фестиваль відвідало понад 150 
гостей. На цьому заході було бага-
то цікавих проектів, таких як: «Два 
я – одне життя», «Кокос» , «Школа 
Біблії» та інші. Ті, хто взяв участь в 
різних завданнях від проектів – в 
захваті. Дітки бавились з «Малю-
ваками», сімейні пари високо оці-
нили проект «Два я – одне життя», 
де, наприклад, деяким чоловікам 
потрібно було заспівати пісню для 
своєї дружини. Чоловікам цікаво, 
жінки задоволені. Ще на фести-
валі можна було зробити перший 
крок назустріч здоровому способу 
життя, поспілкуватися про духов-
ні потреби із спеціалістами. Однак 
головною метою цього заходу було 
зближення медіа з глядачем. Люди 

із задоволенням спілкувалися з 
улюбленими ведучими, яких ба-
чать по телебаченню кожного дня. 
За духовне збагачення на фестива-
лі відповідав спікер - Сергій Степа-
нюк.

Керівництво медіа групи «На-
дія» обіцяє, що такий фестиваль 
для всієї сім’ї пройде ще неоднора-
зово в різних містах України. Окрім 
того, будуть проведені різні окремі 
проекти від адвентистських брен-
дів для всієї сім’ї.

Адель Пархоменко

Фестиваль сім̀ ї 



5№ 161 квітень 2019Надії
Голос

№ 150 травень 2018Надії
Голос

Фестивальне життя . . . . . . . . . .

16 березня о 17.00 в молитов-
ному будинку Церкви Адвентистів 
сьомого дня «Емануїл» місто Мука-
чево розпочався музичний фести-
валь «Я співаю для Ісуса».

Було зареєстровано біля 45 чо-
ловік: гурти співаків (дуети, тріо, 
квінтет), солісти, виконавці на му-
зичних інструментах. Слухачі по-
чули прославлення Бога в співі та 
грі на фортепіано, сурмі, скрипці, 
сопілці. Було виконано 25 різнома-
нітних творів.

З молитвою та вступним словом 
до присутніх звернувся Олександр 
Коропець. З цього моменту кожен 
із присутніх поринув в атмосферу 
музики.

Завдяки провідного Станіслава 
Прокопця перехід від одного твору 

і виконавця до іншого був непоміт-
ним і зберігав інтригу та увагу слу-
хачів.

Найбільший колектив (21 учас-
ник) приїхав із села Торунь, які спі-
вали під супровід інструментальної 
гри дітей на скрипці, саксофоні, со-
пілці та фортепіано. Пісня в їхньому 
виконанні «За все Тобі я дякую» 
знайома усім, вона знайшла відгук 
в серцях слухачів тому її підхопили 
всі. присутні

Чомусь ніхто з молоді не грав 
на гітарі, яка була популярна в ми-
нулому. Зате було дуже багато со-
лістів. Приємно було почути соло 
від двох хлопців: Василя Побігача 
та Крістіана Гарастей. Також врази-
ла гра маленької дівчинки, якій 10 

років, Вікторії на саксофоні, гра на 
сопілці Олександра, якому 11 років, 
та виконання християнського гімну 
на скрипці Ліліан, якій 11 років.

Проникливо виконала твір «На 
крыльях любви» на саксофоні Діа-
на Зихор, яка займається в музич-
ному училищі.

Під час фестивалю був зробле-
ний благодійний збір коштів на 
розвиток школи «Емануїл» в сумі 
500 форинтів та більше 6000 гри-
вень.

Також привітали Людмилу Лей-
бюк з днем народження, який вона 
святкувала саме у цей день.

Всі учасники отримали грамоти 
за участь у музичному фестивалі.

На закінчення разом заспівали 
чудовий гімн «Я співаю для Ісуса».

Дана Доманська

«Ти народився особливим»

«Ти народився особливим, ви-
користовуй свій талант сьогодні» - з 
таким девізом пройшли регіональ-
ні молодіжні музичні фестивалі «Я 
співаю для Ісуса». 

2 березня у місто Ковель заві-
тало 19 учасників та багато гостей з 
Волинської області. Також був при-
сутній скорбник Західної конферен-
ції Андрейчин Іван Іванович, який 

наголосив на важливості гостин-
ності та дружніх відносин між мо-
лоддю. Музичний керівник конфе-
ренції, Доманська Дана, закликала 
всіх присутніх бути вдячними Богу 
за кожен свій талант та мотивува-
ла реалізовувати і примножувати 
їх для прославлення. Даний фес-
тиваль був благодійним, на якому 
було зібрано близько 22 000 гри-

вень для особливих гостей - сімей з 
дітками-вихованцями (на фото) на 
відпочинок та оздоровлення в са-
наторіях Закарпаття. Завітала також 
гостя з Чернівців - Ольга Клев, яка 
заспівала чудову пісню «Материн-
ська любов».

Команда фестивалю вдячна 
Господу, братам, сестрам та пасто-
ру Демчині Миколі Вікторовичу з 
Ковельської громади за гостинний 
прийом та допомогу в організації 
заходу. 

Сергій Литовченко

“Я співаю для Ісуса» у Мукачеві
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Молодь в дії . . . . . . . . . . . . . . . .
Станіслав Прокопець

«Сильні у Слові»
13 квітня відбувся конкурс «Світ 

Біблії» у Закарпатті. Цього року 
біблійна вікторина зібрала шість 
команд з усієї області. Крім самих 
учасників конкурсу у залі було бага-
то іншої молоді, яка спостерігала за 
процесом.

Участь у вікторині взяли коман-
ди з наступних громад: Ільниця, 

Ужгород, Руське Поле, Берегово, 
Мукачево, Хуст.

Дякувати Господу, кожна ко-
манда показала серйозну зацікав-
леність у вивченні Слова Божого. 

Всі учасники були підготовлені і 
проявили високі знання Писання.

Цього року молодь вивчала 
книгу Буття. Команда «Безстрашні» 
з громади міста Берегово зайняла 
перше місце і поїде захищати честь 
Закарпаття на конференційному 
рівні 5 травня у місті Львові.

Олена Забейда

«На початку Бог...»
14 квітня у місті Рівне відбулась 

Біблійна вікторина по книзі Буття 
під назвою «На початку Бог».

Організатором вікторини та за 
сумісництвом її ведучим був облас-
ний молодіжний керівник - Старо-
ста Михайло Дмитрович.

Суддями були Михайло Матвій-
чук , Інна Чумак, Олег Куцеля.

Молодь області зібралась для 
прославлення Бога та перевірки 
своїх знань. Вікторина пройшла в 
три етапи: перший: командна ро-
бота; другий: змагання капітанів; 
третій: перевірка особистих знань 
кожного.

Почесну перемогу отримала 
команда «ARM ME» з громади Рів-
не-2, капітан якої отримав перше 
місце в особистому конкурсі.

Друге місце зайняла команда 
«Гітаристи» з міста Костопіль.

З невеликим відривом третє 
місце зайняла команда «Дубен-
ські» з міста Дубна, в додаток капі-
тан цієї команди виявив найкращі 
знання в етапі «битви капітанів» і 
зайняла 2- ге місце в особистому 
конкурсі.

Всі учасники показали хороший 
результат у вивченні книги Буття.

Ми вдячні кожному, хто при-
їхав для участі в вікторині або про-
сто для підтримки учасників. Всі 
команди гарно представили свою 
громаду і надалі ми бажаємо всім 
успіхів та наснаги у вивченні слова 
Божого!

Вечір прославлення в „Ковчезі“

6 квітня у громаді „Ковчег“ 
міста Луцька відбулося особливе 
служіння - вечір прославлення 
Творця. Формат проведення 
був незвичний та відмінний 
від формального вечірнього 
поклоніння. В перших піснях була 
певна напруга перед невідомим, 
новим стилем проведення 
служіння, але присутність Духа 
Святого, щирість музикантів та 
вдало підібні твори наповнили 

серця присутніх і всі покоління з 
радістю об‘єднались у прославленні 
Господа. Протягом вечора щирим 
співом разом із присутніми в залі 
прозвучало близько 10 молодіжних 
пісень. Створював атмосферу 
місцевий інструментальний гурт та 
тематичне оформлення на сцені. 
Духовно заряджав та мотивував 
ведучий служіння - Ратич Петро. 
Також ділились власним досвідом 
духовного росту та музичного 

служіння Влад Теглівець і Марко 
Швайковський
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Жінки і діти . . . . . . . . . . . . . . . . .
Світлана Сабадиш

Посвячення шукачів і слідопитів

23 березня на урочистому слу-
жінні в громаді міста Тячів від-
крився клуб шукачів пригод і клуб 

слідопитів «Маяк». В клуби було 
посвячено дітей з різних громад. 
На відкритя клубів приїжала керів-

ник дитячого відділу Савіна Світла-
на, яка провела церемонію посвя-
чення шукачів.

Організаторами клубу шукачів 
стала сім’я Лариси та Віктора Мо-
розюк із громади села Терново та 
лідери слідопитського служіння з 
громади міста Тячів. Семе богослу-
жіня включало проповідь, дитячу 
історію, пісні і читання на пожер-
твування, які проводили слідопити 
з клубу «Маяк». В цей клуб приєд-
налося 11 слідопитів і 12 шукачів 
пригод, які готові слідувати за Хри-
стом. Після служіння для всіх при-
сутніх був приготований обід.

Євгенія Кобулей

«Сильна та мудра жінка»
У церкві міста Свалява 23 бе-

резня відбулося служіння, присвя-
чене жінкам та їх ролі в суспільстві. 
Для проведення цього служіння 
до нас завітала Матвійчук Оксана 
Михайлівна, керівник жіночого від-
ділу в Західній конференції церкви 
Адвентистів сьомого дня.

На урочистому ранковому бо-
гослужінні за участю наших сестер 
прозвучали натхненні пісні та вір-
ші, які прославляли Бога і розпові-
дали про матір, жінку, дружину та 
необхідність Божого керівництва в 
їх житті. Оксана Михайлівна сказа-
ла проповідь на тему «Мудрість та 
сила жінки». На прикладі було роз-
глянуто життя дружини Авраама, 
Сари, яка залишила все і відпра-
вившись із чоловіком в дорогу, при 
цьому залишившись без всіх звич-
них зручностей, комфорту, звич-

ного для неї укладу життя, дорогу, 
сповненою небезпек та випробову-
вань.

Сара, яка не мала дітей та все 
ж ішла за Богом, твердо повіривши 
Його обітниці. Хоч і були моменти, 
де вона хотіла допомогти Богу, що 
мало свої наслідки. Це говорить 
про те, що жінка має силу впливати 
на хід життєвих обставин як пози-
тивно, так і негативно.

Також мова йшла про жінку 
пророка Єзекіїля, якій теж довелося 
витримати нелегкі випробування, 
перебуваючи поряд із своїм чоло-
віком, доглядаючи та підтримуючи 
його у важкий час його служіння. Та 
при цьому не втратити віру та сми-
рення.

Ще одним з прикладів сильної, 
мудрої та терпеливої жінки є Єли-
завета - мати Івана Хрестителя. Уже 
в похилому віці Бог дає їй вагітність, 
при цьому відібравши мову в її чо-
ловіка. І саме в цей час Єлизавета 
виявила мудрість та терпіння в цьо-
му нелегкому випробовуванні. Ці 
та інші історії життя біблійних жінок 
сьогодні надихають кожну сучасну 

жінку, матір і дружину як бути му-
дрою та сильною.

Продовженням даної теми ран-
кового служіння була вечірня зу-
стріч, на якій відбулося відкриття 
першої частини «жіночого клубу», 
на якій були присутні члени церкви 
та гості. За чашкою чаю та смаколи-
ками було розглянуто багато ціка-
вих та актуальних питань: як знай-
ти свій колір, кожна жінка змогла 
на цікавих практичних прикладах. 
Були дуже цікаві поради у виборі 
одягу; розібрано питання: яка вона, 
справжня краса? 

Сьогодні кожна жінка має мож-
ливість створювати навколо себе 
мир, любов, радість або, навпаки: 
руйнувати все навколо. Ця духов-
на сила і мудрість - це нескінченна 
краса жінки.

Фото: Ольга Павлюченко
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Музика як проповідь . . . . . . . . .
Дана Доманська

Ювілей духового оркестру в Горохові

Не так давно гостинно відчи-
нили двері свого молитовного бу-
динку члени церкви Адвентистів 
сьомого дня у місті Горохів. На свят-
кування першого ювілею духового 
оркестру в громаді було запрошено 
багато гостей не тільки з Волинської 

області. Розпочали урочисте слу-
жіння співом чудового гімну „Хва-
ла Христу, я знов слуга Його!“ Про 
історію створення та пройдений 
шлях із захопленням розповідав 
пастор церкви Станіслав Ношин та 
Євген Михайловський, адже вже 10 

років члени колективу пліч-о-пліч 
разом розвиваються та прославля-
ють Господа. З теплими словами 
привітань до присутніх звернувся 
Валентин Шевчук, Олександр Чи-
рук та друзі музикантів. Особливу 
увагу хочеться звернути на скром-
ного та лаконічного диригента ор-
кестру - Віктора Петровича, який 
не тільки навчає музичній грамоті, 
але й власним прикладом показує 
працелюбність, організованість та 
скромність в служінні.

Музичний відділ заходної кон-
ференції бажає всім учасникам ду-
хового оркестру міцного здоров`я, 
натхнення та рясного Божого бла-
гословіння.

„Акорди неба“

Перший регіональний хоровий 
фестиваль „Акорди неба“ пройшов 
у місті Луцьку під гаслом „О, 
церкво Божа, встань, світись“. 
Прославити Господа зібралось 
6 хорів з Волинської області: 
хорові колективи громад Луцьк-1, 
„Ковчег“ (Луцьк-2), Ковель-1, смт 
Торчин, села Пожарки та NotaHe-

aven. Урізноманітнювали музичне 
оформлення музиний гурт „Eter-
nity“ та симфонічний оркестр 
„Класика“. Також усі присутні 
мали особливу місію молитись 
про зцілення та збирати кошти 
18-річному Семену Цикорському. 
Завдяки щедрості братів та 
сестер було пожертвувано більше 

16000 гривень на дороговартісне 
лікування. Духовною їжею та 
цікавими фактами чудесних 
Божих творінь ділився секретар 
конфевенції Микола Рябенко. 
Особлива подяка Господу за 
талановитих хористів, старанних 
та наполегливих диригентів 
і небайдужих керівників, які 
зрощують молоде покоління. За 
сприяння в організації подяка 
пастору громади Луцьк-1 Власюку 
Віктору.

Кожному диригенту була вру-
чена грамота та хоровий збірник 
«Акорди неба», в який увійшли 
твори, які виконували та будуть ви-
конувати хори трьох регіональних 
фестивалів. Подяка за друк та до-
повнення Ірині Матвійчук.


